ﺣﻴﺎﻛﻢ اﷲ

ﺳﻨﺘﻌﺮف ﺧﻼل ﻫﺬه اﻟﺪورة ﻋﻠﻰ

• اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﻤﻬﻨﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ،وأﻏﺮاض اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ
• ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻌﻘﺎر وأﻧﻮاﻋﻪ وﺧﺼﺎﺋﺼﻪ
• ﻛﻴﻒ أﺻﺒﺢ ﻣﻘﻴّﻢ ﻋﻘﺎري ﻣﻌﺘﻤﺪ
• اﻟﻔﺮق ﺑﻴﻦ )ﻋﻀﻮ اﻟﻬﻴﺌﺔ( و )اﻟﻤﻘﻴّﻢ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ( واﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻛﻼً ﻣﻨﻬﻤﺎ
• اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ وﻃﺮق اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
• ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﺪوﻟﻴﺔ
• ارﺷﺎدات اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺘﻔﺎوت ﻓﻲ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ

2

ﻟﻤﺤﺔ ﻋﻦ ﻣﻬﻨﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ

3

اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﻤﻬﻨﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ

SR

4

اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ
ﻫﻮ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﻘﻴﻤﺔ

اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﻤﻬﻨﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ

SR
أﺻﻞ ﻣﺤﺪد

اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻫﻮ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻗﻴﻤﺔ

5

ﻏﺮض ﻣﺤﺪد

وﻗﺖ ﻣﺤﺪد

اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﻤﻬﻨﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ

SR

اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ  VSاﻟﺘﺜﻤﻴﻦ
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اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﻤﻬﻨﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ

SR

اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ
ﻫــﻮ ﻋــﻤﻠﻴﺔ ﺗــﻘﺪﻳــﺮ ﻗــﻴﻤﺔ أﺻــﻞ
ﻣﺤﺪد ﻟﻐﺮض ﻣﺤﺪد

7

اﻟﺘﺜﻤﻴﻦ
ﻳـﻘﺼﺪ ﺑـﻪ اﻟـﺘﺴﻌﻴﺮ وﻫـﻮ ﺗﺤـﺪﻳـﺪ
ﺳـﻌﺮ ﺑـﻴﻊ اﻟﺴـﻠﻌﺔ وﻗـﺖ ﻋـﺮﺿـﻬﺎ
ﺑـﻨﺎء ﻋـﻠﻰ ﺗـﻜﻠﻔﺘﻬﺎ وﻫـﺎﻣـﺶ اﻟـﺮﺑـﺢ
واﻟﻤﺸـــﺘﺮﻳـــﻦ اﻟـــﻤﺮﺗـــﻘﺒﻴﻦ ﻓـــﻲ
اﻟﺴﻮق

اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﻤﻬﻨﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ

8

ﻣـﺠـــــﺮد رأي وﻳـﺴـــــﺘـﻨـﺘـﺠـﻬـﺎ
اﻟـــﻤﻘﻴّﻢ ﺑـــﻨﺎء ﻋـــﻠﻰ ﻃـــﻠﺐ
اﻟﻌﻤﻴﻞ

ﺣـــــﻘـﻴـﻘـﺔ وﺗـﻈـﻬـــــﺮ ﻓـــــﻲ
ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺒﻴﻊ واﻟﺸﺮاء

ﺣـــــﻘـﻴـﻘـﺔ وﺗـﻈـﻬـــــﺮ ﻓـــــﻲ
ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺒﻴﻊ واﻟﺸﺮاء

اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﻤﻬﻨﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ

ﻓﻦ
اﻟﻤﻘﻴّﻢ اﻟﻌﻘﺎري
ﻳﺠــــﻤﻊ ﺑــــﻴﻦ اﻟــــﺨﺒﺮة اﻟــــﻌﻘﺎرﻳــــﺔ
واﻟـــﺘﺄﻫـــﻴﻞ اﻟـــﻌﻠﻤﻲ اﻟـــﻤﺒﻨﻲ ﻋـــﻠﻰ
اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ

9

ﺗﺄﻫﻴﻞ
ﻋﻠﻤﻲ

ﺧﺒﺮة

اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﻤﻬﻨﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ  /ﺻﺪور اﻟﻨﻈﺎم

صـدر نـظام الـمقيّمين الـمعتمديـن بـموجـب الـمـــــرســــــوم
الملكــــــي رقم ) ( ٤٣
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ﺗﺤﻮﻟﺖ ﻣﻬﻨﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻣﻦ ) ﻧﺸﺎط ( إﻟﻰ

ﻣـﻬﻨﺔ ﻣﺴـﺘﻘﻠﺔ ﻟـﻬﺎ اﺷـﺘﺮاﻃـﺎت وﺗـﺄﻫـﻴﻞ
ﻣﺨﺘﺺ
10

أدوار اﻟﻬﻴﺌﺔ

اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ
ﺗـﻨﻈﻴﻢ ﻣـﻬﻨﺔ اﻟـﺘﻘﻴﻴﻢ ووﺿـﻊ
اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﻼزﻣﺔ

اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ واﻻﻋﺘﻤﺎد
ﺗـــﻘﺪﻳـــﻢ اﻟـــﺒﺮاﻣـــﺞ اﻟـــﺘﺪرﻳـــﺒﻴﺔ
وﺗــﺄﻫــﻴﻞ اﻟــﻤﻘﻴّﻤﻴﻦ ﻟــﻠﺤﺼﻮل
ﻋﻠﻰ زﻣﺎﻟﺔ اﻟﻬﻴﺌﺔ.
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اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ
ﺗــﻄﻮﻳــﺮ ﻣــﻬﻨﺔ اﻟــﺘﻘﻴﻴﻢ ورﻓــﻊ
ﻣﺴـﺘﻮى اﻟـﻌﺎﻣـﻠﻴﻦ ﻓـﻴﻬﺎ ﻣـﻬﻨﻴًﺎ
وﻓﻨﻴًﺎ وأﺧﻼﻗﻴًﺎ

اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ
اﻟـــــﻌـﻤـﻞ ﻋـــــﻠـﻰ زﻳـــــﺎدة ﺛـــــﻘـﺔ
اﻟــﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓــﻲ ﻣــﻬﻨﺔ اﻟــﺘﻘﻴﻴﻢ
واﻹرﺗـﻘﺎء ﺑـﻬﺎ ﻟﻤﺴـﺘﻮى اﻟـﻤﻬﻦ
اﻟﻤﺮﻣﻮﻗﺔ

اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﻤﻬﻨﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ  /اﻻﻧﻀﻤﺎم إﻟﻰ IVSC

اﻧـﻀﻤﺖ اﻟـﻤﻤﻠﻜﺔ ﻟﻠﻤﺠـﻠﺲ ﻋـﺎم  ،٢٠١٤وﺗـﺸﺎرك ﻓـﻲ
 ٣ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﺔ

ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻌﻀﻮﻳﺎت
وﻧﺸﺮ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ

ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﺪوﻟﻴﺔ
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ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺮاﺟﻌﺔ
واﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ

اﻟﻤﻨﺘﺪى اﻻﺳﺘﺸﺎري

اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﻤﻬﻨﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ  /ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﻬﻤﺔ

ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﺪوﻟﻴﺔ

13

دﻟﻴﻞ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻤﻬﻨﻴّﺔ

ﻣﻴﺜﺎق آداب وﺳﻠﻮك ﻣﻬﻨﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ

اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻌﻘﺎري

14

أﻧﻮاع اﻟﻌﻘﺎرات ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻻﺳﺘﺨﺪام

ﻋﻘﺎرات ﺗﺠﺎرﻳﺔ
• اﻟﻮاﺣﺪات اﻟﻤﻜﺘﺒﻴﺔ

• اﻟﻔﻠﻞ واﻟﻤﺴﺎﻛﻦ

• وﺣﺪات ﺑﻴﻊ اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ

• ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻌﻘﺎري

• ﻋﻤﺎرات اﻟﺸﻘﻖ اﻟﻔﻨﺪﻗﻴﺔ

15

ﻋﻘﺎرات ﺳﻜﻨﻴﺔ

اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
• ﻣــﺼﺎﻧــﻊ اﻟﺴــﻠﻊ واﻟــﻤﻨﺘﺠﺎت
واﻟﺘﺨـﺮﻳـﻦ وﺧـﺪﻣـﺎت اﻟـﺪﻋـﻢ
اﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻲ

أﻧﻮاع اﻟﻌﻘﺎرات ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ اﻟﺪﺧﻞ

ﻋﻘﺎرات ﺗﺤﻘﻖ دﺧﻞ
• اﻟﻮاﺣﺪات اﻟﻤﻜﺘﺒﻴﺔ
• وﺣﺪات ﺑﻴﻊ اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ
• اﻟﻔﻨﺎدق
• اﻟﻮﺣﺪات اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ اﻟﻤﺆﺟﺮة

16

x

ﻋﻘﺎرات ﻻ ﺗﺤﻘﻖ دﺧﻞ
• اﻟﻤﻨﺎزل

اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﻤﻬﻨﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ  /اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ
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اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻌﻘﺎري

اﻟﺒﻴﻊ واﻟﺸﺮاء

اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﻌﻘﺎري

اﻻﺳﺘﺸﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ

إدارة اﻷﻣﻼك

اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻌﻘﺎري

اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻌﻘﺎري

اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻌﻘﺎري
ﻫـﻮ ﻓـﻦ وﻋـﻠﻢ ﺗـﻘﺪﻳـﺮ ﻗـﻴﻤﺔ ﺣـﻘﻮق اﻟـﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟـﻌﻘﺎرﻳـﺔ ،ﻷﺻـﻞ ﻣﺤـﺪد
وﻏـﺮض ﻣﺤـﺪد ﻓـﻲ وﻗـﺖ ﻣﺤـﺪد وﻟﻤﺴـﺘﺨﺪﻣـﻴﻦ ﻣﺤـﺪدﻳـﻦ ،ﻣـﻊ اﻷﺧـﺬ
ﺑـﺎﻟﺤﺴـﺒﺎن ﺟـﻤﻴﻊ ﺧـﺼﺎﺋـﺺ وﺳـﻤﺎت اﻟـﻌﻘﺎر ﻣﺤـﻞ اﻟـﺘﻘﻴﻴﻢ ،وﺟـﻤﻴﻊ
اﻟــﻌﻮاﻣــﻞ اﻻﻗــﺘﺼﺎدﻳــﺔ اﻷﺳــﺎﺳــﻴﺔ ﻟــﻠﺴﻮق ،وﻳــﺸﻤﻞ ذﻟــﻚ ﺟــﻤﻴﻊ
اﻟـﻤﺼﺎﻟـﺢ ،واﻟـﺤﻘﻮق ،واﻻﻟـﺘﺰاﻣـﺎت اﻟـﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑـﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟـﻌﻘﺎرات ﺑـﻜﻞ
اﻟﺘﺤﺴـــﻴﻨﺎت اﻟـــﻤﺜﺒﺘﺔ ﻋـــﻠﻴﻬﺎ ﺑـــﺸﻜﻞ داﺋـــﻢ ،واﻟـــﻤﻠﺤﻘﺎت اﻟـــﺘﺎﺑـــﻌﺔ
اﻟـﻤﺮﺗـﺒﻄﺔ ﺑـﻬﺎ  .وﻣـﺜﺎل ذﻟـﻚ  :اﻟـﺘﻤﻠﻚ واﻟـﺘﺼﺮف ﻓـﻲ اﻟـﻤﻠﻜﻴﺔ ،واﻟـﺮﻫـﻦ،
واﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ،وﻧﺰع اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ،واﻻرﺗﻔﺎق ،واﻻﻧﺘﻔﺎع

18

أﺑﺮز أﻏﺮاض اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ

اﻻﻧﺪﻣﺎج واﻻﺳﺘﺤﻮاذ

اﻹرث وﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺘﺮﻛﺎت

19

اﻟﺒﻴﻊ واﻟﺸﺮاء

اﻟﺘﺼﻔﻴﺔ

اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ

اﻟﺮﻫﻦ اﻟﻌﻘﺎري

اﻧﻀﻤﺎم ﻣﺴﺘﺜﻤﺮون

اﻻﺧﺘﻼف واﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﻘﺎرات
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اﻟـــــﻤــــــﻮﻗـــــﻊ
واﻟـــــﻤـﻨـﻄـﻘـﺔ
اﻟﻤﺤﻴﻄﺔ

اﻟـــــﻤـﺴـﺎﺣـــــﺔ
واﻟــﻤــﻈــﻬـــــﺮ
اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻌﻘﺎر

ﺳـــــﻬـــــﻮﻟـــــﺔ
اﻟـــــــﻮﺻـــــــﻮل
ﻟﻠﻤﻮﻗﻊ

اﻟـــــﻘـﺮب ﻣـــــﻦ
اﻟــﺨـــــﺪﻣـــــﺎت
اﻟﻌﺎﻣﺔ

ﺗـــــﻀـــﺎرﻳـــــﺲ
اﻷرض

اﻟـــــﻌـــﻮاﻣـــــﻞ
واﻟـــــﻤـﺨـﺎﻃـــــﺮ
اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ

أﺑﺮز اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻤﻘﻴّﻤﻴﻦ

21

اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ

اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻌﺪﻟﻴﺔ

اﻷﻓﺮاد

اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ

اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ

اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ

ﻣﻦ ﻫﻮ اﻟﻤﻘﻴّﻢ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ؟

22

اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﺷﺮط ﻟﻤﺰاوﻟﺔ ﻣﻬﻨﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ

ال يحق ألي شـ ـ ــخص ذي صـ ـ ــفة طـ ـ ــبيعية أو
اعــتباريــة مــزاولــة مــهنة الــتقييم فــي أي فــرع
م ــن ف ــروع ال ــتقييم م ــا ل ــم ي ــكن م ــرخ ــصا ً ل ــه
المادة الثالثة من
نظام المقيّمين المعتمدين

23

بمزاولة المهنة في الفرع نفسه

ﻓﺮوع اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ

ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻌﻘﺎر

ي ــشمل ج ــميع ال ــمصال ــح ،وال ــحقوق،
وااللـ ـ ـ ـ ــتزامـ ـ ـ ـ ــات الـ ـ ـ ـ ــمتعلقة بـ ـ ـ ـ ــملكية
ال ــعقارات ب ــكل ال ــتحسينات ال ــمثبتة
ع ـ ـ ــليها ب ـ ـ ــشكل دائ ـ ـ ــم ،وال ـ ـ ــملحقات
الـ ـ ــتابـ ـ ــعة الـ ـ ــمرتـ ـ ــبطة بـ ـ ــها  .ومـ ـ ــثال
ذلـ ـ ـ ـ ــك  :الـ ـ ـ ـ ــتملك والـ ـ ـ ـ ــتصرف فـ ـ ـ ـ ــي
ال ــملكية ،وال ــره ــن ،وال ــتأم ــين ،ون ــزع
الملكية ،واالرتفاق ،واالنتفاع
24

ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ

ويـ ــشمل تـ ــقييم مـ ــنشآت األعـ ــمال،
أو م ــصال ــح ال ــملكية س ــواء ك ــان ــت
فـرديـة أم شـركـات ،وتـقييم األصـول
غ ـ ـ ــير ال ـ ـ ــملموس ـ ـ ــة ،م ـ ـ ــثل ب ـ ـ ــراءات
االخ ــتراع ،وال ــعالم ــات ال ــتجاري ــة،
والشهرة ،والملكية الفكرية.

ﺗﻘﻴﻴﻢ أﺿﺮار اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت

ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻵﻻت واﻟﻤﻌﺪات
واﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ

ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﻌﺎدن اﻟﺜﻤﻴﻨﺔ
واﻷﺣﺠﺎر اﻟﻜﺮﻳﻤﺔ

ت ـ ـ ــقدي ـ ـ ــر األض ـ ـ ــرار ال ـ ـ ــتي ت ـ ـ ــلحق
بــالــمركــبة الــتي تــنتج عــن الــحادث
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـمـروري أو غ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـر ال ـ ـ ـ ـ ـ ـمـروري
وتـ ـ ـ ــتطلب تـ ـ ـ ــقديـ ـ ـ ــر األضـ ـ ـ ــرار ،أو
فحص فني لسالمة المركبة.

ت ــشمل ت ــقييم ال ــمصان ــع وخ ــطوط
اإلن ـ ـ ـ ـ ــتاج وأجه ـ ـ ـ ـ ــزة الخ ـ ـ ـ ـ ــدم ـ ـ ـ ـ ــات
وم ـ ــعدات ال ـ ــمطارات وال ـ ــمضخات
وأجهـزة الـتكييف ومـعدات وأنـظمة
التشغيل ونحوها

وي ــشمل ت ــقييم ال ــمعادن ال ــنفيسة
كـ ـ ــالـ ـ ــبالتـ ـ ــين والـ ـ ــذهـ ـ ــب والـ ـ ــفضة،
ب ـ ـ ــاإلض ـ ـ ــاف ـ ـ ــة ل ـ ـ ــألل ـ ـ ــماس وك ـ ـ ــاف ـ ـ ــة
األح ـ ـ ـ ــجار ال ـ ـ ـ ــكري ـ ـ ـ ــمة ب ـ ـ ـ ــمختلف
استخداماتها

ﻟﻤﺎذا أﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻤﻘﻴّﻢ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ

ﻣﻬﻨﻲ ﻣﺮﺧﺺ
ﻳﻌﻤﻞ وﻓﻖ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ
دوﻟﻴﺔ

25

ﻣﺴﺘﻘﻞ وﻣﺤﺎﻳﺪ
ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ

ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ

ﻛﻴﻒ أﺻﺒﺢ ﻣﻘﻴّﻢ ﻣﻌﺘﻤﺪ ؟

1

اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻓﻲ ﻧﻈﺎم ﻗﻴﻤﺔ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ

2

اﺟﺘﻴﺎز اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻷول
ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎر اﻟﺘﺪرﻳﺒﻲ

يـقـدّم هـذا الـنـظـام جـمـيـع اخلـدمـات الـتـي تـقـدمـهـا الـهـيـئـة بـكـل يـسـر وسـهـولة
م ــن االط ــالع ع ـل ــى امل ـس ــار ال ـت ــدري ـب ــي وال ـت ـس ـج ـي ــل ف ال ــدورات ال ـت ــدري ـب ـي ــة
وال ـت ـقــدي ل ـط ـلــب ال ـع ـضــويــة وال ـتــرخ ـيــص وإدارة ح ـســاب امل ـن ـشــأة املــرخ ـصــة
وغيرها.
qima.taqeem.sa

اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻷول
101

102

103

ي ـش ـمــل اإلطــار ال ـت ـن ـظ ـي ـمــي وم ـعــاي ـيــر ال ـت ـق ـي ـيــم
املـعـتـمــدة ملـهـنــة الـتـقـيـيــم الـعـقــاري ف املـمـلـكــة،
وم ـ ـب ـ ــادئ وإج ـ ــراءات ال ـ ـت ـ ـق ـ ـي ـ ـي ـ ــم ال ـ ـع ـ ـق ـ ــاري
األساسية.
26

ﻛﻴﻒ أﺻﺒﺢ ﻣﻘﻴّﻢ ﻣﻌﺘﻤﺪ ؟

3

ﻋﻀﻮ ﻣﻨﺘﺴﺐ
اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻋﻀﻮﻳﺔ اﻟﻬﻴﺌﺔ

Aــﻤﻜﻦ ﻟــﻠﺤﺎﺻــﻞ ﻋ :ﻋــﻀ67ــﺔ اﻟﻬــﻴﺌﺔ اﻟــﻌﻤﻞ
F
ﻣ ــﻊ أﺣ ــﺪ اﻟ ــﻤNﺸLت اﻟ ــﻤﺮﺧ ــﺼﺔ  GEﻣ ــﻤﺎرﺳ ــﺔ
ﻣﻬﻨﺔ اﻟﺘﻘﻴTﻢ

27

متُـنـح هـذه الـعـضـويـة ملـن يـحـمـل درجـة الـبـكـالـوريـوس ف أي
تـخـصـص مـن جـامـعـة مـعـتـرف بـهـا ،وتـنـطـبـق عـلـيـه الـشـروط
العامة

اﻟ ــﺪورات اﻟ ــﺘﺪر 6ــ\Tﺔ ﻣ ــﺘﺎﺣ ــﺔ ﻟﻠﺠ ــﻤﻴﻊ ،وﻟ ــXﻦ
ﻟـ ــﻠﺤﺼﻮل ﻋ :ﻋـ ــﻀ67ـ ــﺔ اﻟﻬـ ــﻴﺌﺔ وﻣـ ــﻤﺎرﺳـ ــﺔ
ﻣ ــﻬﻨﺔ اﻟ ــﺘﻘﻴTﻢ اﻟ ــﻌﻘﺎري ﻻ aــﺪ أن  Aــﻜﻮن ﻟ ــﺪى
اﻟﻤﺘﺪرب ﺷﻬﺎدة ﺟﺎﻣﻌTﺔ

ﻛﻴﻒ أﺻﺒﺢ ﻣﻘﻴّﻢ ﻣﻌﺘﻤﺪ ؟

4

إﻛﻤﺎل ﺑﺎﻗﻲ اﻟﻤﺴﺎر اﻟﺘﺪرﻳﺒﻲ

اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﻧﻲ

اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺜﺎﻟﺚ

107 106 105 104

112 111 110 109 108

ي ـش ـمــل ال ـت ـق ـي ـيــم ال ـع ـقــاري
ب ـ ــاسـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــدام أس ـ ــالـ ـ ـي ـ ــب
ال ـ ـت ـ ـق ـ ـي ـ ـيـ ــم الـ ــرئ ـ ـي ـ ـس ـ ـيـ ــة،
ودراس ــات ال ـس ــوق وأع ـل ــى
وأفـ ـ ـ ـض ـ ـ ــل اسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــدام،
واألنـ ـ ـظـ ـ ـم ـ ــة الـ ـ ـعـ ـ ـق ـ ــاري ـ ــة
ومـ ـ ـب ـ ــادئ الـ ـ ـتـ ـ ـخـ ـ ـطـ ـ ـي ـ ــط
احلضري واالستدامة.

ي ـش ـم ــل ال ـط ــرق امل ـت ـق ــدم ــة
ف ال ـ ـت ـ ـق ـ ـي ـ ـيـ ــم ال ـ ـع ـ ـقـ ــاري،
ودراسـات ف اقـتـصـاديـات
األراضـي وحتـلـيـل الـتـمـويـل
واالس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــار ال ـ ـع ـ ـقـ ــاري،
وم ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــادئ احملـ ـ ـ ــاس ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــة
والضرائب العقارية

اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺮاﺑﻊ
113

28

114

115

116

يـشـمــل تـنـفـيــذ مـشــروعــات مـتـكــامـلــة لـتـقـيـيــم الـعـقــارات
التجارية ،والتخصصية.

ﻛﻴﻒ أﺻﺒﺢ ﻣﻘﻴّﻢ ﻣﻌﺘﻤﺪ ؟
اﻟﺰﻣﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻌﻘﺎري
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5

اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة اﻟﺰﻣﺎﻟﺔ

6

اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻟﻤﺰاوﻟﺔ اﻟﻤﻬﻨﺔ

متُ ـنــح هــذه ال ـش ـهــادة ملــن أك ـمــل امل ـســار ال ـتــدري ـبــي وقــام
بـتـسـجـيـل  ٣٠٠٠سـاعـة خـبـرة ف نـظـام قـيـمـة ،وتـنـطـبـق
عليه الشروط العامة
يـكـون تـسـجـيـل سـاعـات اخلـبـرة عـن طـريـق املـشـاركـة ف
إعـداد تـقـاريـر الـتـقـيـيـم وتـنـفـيـذهـا مـع املـنـشـآت املـرخـصـة
ويتم احتسابها آليًا عبر نظام قيمة.

ﻣﻘﻴّﻢ ﻋﻘﺎري ﻣﻌﺘﻤﺪ
يـسـتـطـيـع احلـاصـل عـلـى زمـالـة الـهـيـئـة اسـتـخـراج تـرخـيـص مـزوالـة
املهنة وفتح منشأة خاصة به ،إذا انطبقت عليه الشروط العامة

اﻟﻔﺮق ﺑﻴﻦ )اﻟﻤﻘﻴّﻢ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ( و )ﻋﻀﻮ اﻟﻬﻴﺌﺔ(
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اﻟﻤﻘﻴّﻢ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ

ﻋﻀﻮ اﻟﻬﻴﺌﺔ

ﻫــﻮ اﻟــﻌﻀﻮ اﻷﺳــﺎﺳــﻲ اﻟــﺬي ﻳﺤــﻤﻞ
ﺗـﺮﺧـﻴﺺ ﻣـﺰاوﻟـﺔ ﻣـﻬﻨﺔ اﻟـﺘﻘﻴﻴﻢ ،وﻳـﺤﻖ
ﻟــﻪ اﻟــﺘﻮﻗــﻴﻊ وإﺻــﺪار ﺗــﻘﺎرﻳــﺮ اﻟــﺘﻘﻴﻴﻢ
ﺑﺎﺳﻢ ﻣﻨﺸﺄﺗﻪ.

ﻣـﻦ ﻳﺤـﻤﻞ ﻋـﻀﻮﻳـﺔ اﻟﻬـﻴﺌﺔ ﻓـﻘﻂ،
وﻻ ﻳﺴــــﺘﻄﻴﻊ ﻣــــﻤﺎرﺳــــﺔ ﻣــــﻬﻨﺔ
اﻟــﺘﻘﻴﻴﻢ ﺑــﺎﺳــﻤﻪ اﻟــﺸﺨﺼﻲ ،ﺑــﻞ
ﻳـﺠﺐ ﻋـﻠﻴﻪ اﻟـﻌﻤﻞ ﺗـﺤﺖ ﻣـﻈﻠﺔ أﺣـﺪ
اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﻤﺮﺧﺼﺔ

اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺤﺎﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﻀﻮﻳﺔ اﻟﻬﻴﺌﺔ
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اﻟــﻌﻤﻞ وﻓــﻖ ﻣــﻌﺎﻳــﻴﺮ اﻟــﺘﻘﻴﻴﻢ
اﻟــﻤﻌﺘﻤﺪة ،وﻗــﻮاﻋــﺪ اﻟﺴــﻠﻮك
اﻟـﻤﻬﻨﻲ ،واﻟـﺪﻟـﻴﻞ اﻟـﻤﻬﻨﻲ اﻟـﺬي
ﺗﺼﺪره اﻟﻬﻴﺌﺔ

ﻣـــﻤﺎرﺳـــﺔ أﻋـــﻤﺎل اﻟـــﺘﻘﻴﻴﻢ أو
اﻟـﺘﺪرب ﻋـﻠﻴﻬﺎ ﻋـﺒﺮ أﺣـﺪ اﻟـﻤﻨﺸﺂت
اﻟـــﻤﺮﺧـــﺼﺔ ،ﺑـــﻤﻮﺟـــﺐ ﻋـــﻘﻮد
ﻧﻈﺎﻣﻴﺔ

اﻟــﺘﻮﻗــﻴﻊ ﻋــﻠﻰ ﺟــﻤﻴﻊ اﻟــﺘﻘﺎرﻳــﺮ
واﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻲ ﺷﺎرك ﻓﻴﻬﺎ

إﺑـﺮاز ﻋـﻀﻮﻳـﺘﻪ وﺗـﺮﺧـﻴﺺ اﻟـﻤﻘﻴّﻢ
اﻟــﻤﻌﺘﻤﺪ اﻟــﺬي ﻳــﻌﻤﻞ ﻟــﺪﻳــﻪ أو
ﻳﺘﻌﺎون ﻣﻌﻪ

ﻋـــﺪم اﻟـــﻌﻤﻞ ﻋـــﻠﻰ ﺗـــﻘﺪﻳـــﻢ
ﺧـﺪﻣـﺔ اﻟـﺘﻘﻴﻴﻢ ﻷﻛـﺜﺮ ﻣـﻦ ﻋـﻤﻴﻞ
ﻓــﻲ ﻧــﻔﺲ اﻟــﻤﻮﺿــﻮع ،إﻻ ﺑــﻌﺪ
أﺧــﺬ ﻣــﻮاﻓــﻘﺔ ﻣــﻜﺘﻮﺑــﺔ ﻣــﻦ
اﻟﻌﻤﻼء

اﻻﻟــﺘﺰام ﺑــﺄن ﺗــﻜﻮن ﻋــﻀﻮﻳــﺘﻪ
ﺳـﺎرﻳـﺔ ﻃـﻴﻠﺔ ﻋـﻤﻠﺔ ﻓـﻲ ﻣـﻨﺸﺄة
اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ

اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﻘﻴّﻢ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ اﻟﺤﺎﺻﻞ ﻋﻠﻰ
ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻣﺰاوﻟﺔ ﻣﻬﻨﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ
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اﻟــﻌﻤﻞ وﻓــﻖ ﻣــﻌﺎﻳــﻴﺮ اﻟــﺘﻘﻴﻴﻢ
اﻟــﻤﻌﺘﻤﺪة ،وﻗــﻮاﻋــﺪ اﻟﺴــﻠﻮك
اﻟـﻤﻬﻨﻲ ،واﻟـﺪﻟـﻴﻞ اﻟـﻤﻬﻨﻲ اﻟـﺬي
ﺗﺼﺪره اﻟﻬﻴﺌﺔ

إﻧـــﺸﺎء ﺣـــﺴﺎب ﻟـــﻠﻤﻨﺸﺄة ﻓـــﻲ
ﺧﺪﻣﺎت ﻗﻴﻤﺔ اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ

إﻳـﺪاع اﻟـﻨﺴﺨﺔ اﻟـﻨﻬﺎﺋـﻴﺔ ﻟـﺘﻘﺮﻳـﺮ
اﻟــــﺘﻘﻴﻴﻢ ﻓــــﻲ ﻧــــﻈﺎم ﻗــــﻴﻤﺔ
ووﺿــــﻊ رﻗــــﻢ اﻹﻳــــﺪاع ﻓــــﻲ
اﻟـــﻨﻈﺎم ﻋـــﻠﻰ اﻟـــﺘﻘﺮﻳـــﺮ ،ﻗـــﺒﻞ
ﺗﺴﻠﻴﻤﻪ ﻟﻠﻌﻤﻴﻞ

أن ﻳـﺒﻴّﻦ ﻋـﻨﺪ ﺗـﻮﻗـﻴﻌﻪ ﻧـﻮع اﻟـﻔﺮع
اﻟـﺬي رﺧّـﺺ ﻟـﻪ ﺑـﻤﺰاوﻟـﺔ اﻟـﻤﻬﻨﺔ،
وﻓﺌﺔ اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ

اﻟـــﺘﺄﻛـــﺪ ﻣـــﻦ ﺗـــﻮﻗـــﻴﻊ ﺟـــﻤﻴﻊ
اﻟـﻤﺸﺎرﻛـﻴﻦ ﻓـﻲ ﺗـﻨﻔﻴﺬ اﻟـﺘﻘﻴﻴﻢ
ﻋــﻠﻰ اﻟــﺘﻘﺮﻳــﺮ ،واﻻﻟــﺘﺰام ﺑــﺈﺑــﺮاز
ﻋـــﻀﻮﻳـــﺘﻪ وﺗـــﺮﺧـــﻴﺼﻪ أﺛـــﻨﺎء
ﻣﺒﺎﺷﺮﺗﻪ ﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ

أن ﻳــــﻜﻮن ﺟــــﻤﻴﻊ اﻟــــﻘﺎﺋــــﻤﻴﻦ
ﺑـﺄﻋـﻤﺎل اﻟـﺘﻘﻴﻴﻢ ﻓـﻲ ﻣـﻨﺸﺄﺗـﻪ
ﻣــﻦ اﻟــﺤﺎﺻــﻠﻴﻦ ﻋــﻠﻰ ﻋــﻀﻮﻳــﺔ
اﻟﻬـﻴﺌﺔ وﻳـﻌﻤﻠﻮن ﺗـﺤﺖ إﺷـﺮاﻓـﻪ
وﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻪ

وﺿـﻊ ﻟـﻮﺣـﺔ ﻋـﻠﻰ ﻣـﻘﺮ اﻟـﻤﻨﺸﺄة
وﻓــﺮوﻋــﻬﺎ -إن وﺟــﺪت -ﺗــﺪل
ﻋﻠﻰ ﻣﺰاوﻟﺔ اﻟﻤﻬﻨﺔ.

ﺗﺠــﺪﻳــﺪ ﻋــﻀﻮﻳــﺘﻪ ﻓــﻲ اﻟﻬــﻴﺌﺔ
وﺗـﺮﺧـﻴﺺ ﻣـﺰاوﻟـﺔ اﻟـﻤﻬﻨﺔ ﻗـﺒﻞ
اﻧﺘﻬﺎﺋﻬﻤﺎ.

ﻣﻴﺜﺎق وآداب ﺳﻠﻮك ﻣﻬﻨﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ
ﻳـﻌﺘﺒﺮ ﻫـﺬا اﻟـﻤﻴﺜﺎق ﻣـﻦ اﻷﺳـﺲ اﻟـﺘﻲ ﺗـﺪﻋـﻢ ﺗـﻄﻮﻳـﺮ ﻣـﻬﻨﺔ
اﻟـﺘﻘﻴﻴﻢ ،واﻻﻟـﺘﺰام ﺑـﻪ ﻳـﺴﻬﻢ ﻓـﻲ إﻋـﻼء اﻟـﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟـﻌﺎﻣـﺔ
واﻛـﺘﺴﺎب ﺛـﻘﺔ اﻟـﻤﺠﺘﻤﻊ واﻻﻋـﺘﺰاز ﺑـﺎﻟـﻤﻬﻨﺔ وآداءﻫـﺎ ﺑـﺠﻮدة
وﻣﻬﻨﻴّﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ

اﻟﻤﺒﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﻴﺜﺎق

اﻟﻨﺰاﻫﺔ
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اﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ

اﻟﻜﻔﺎءة

اﻟﺴﻠﻮك اﻟﻤﻬﻨﻲ

وﺛﺎﺋﻖ اﻟﻤﻘﻴّﻢ اﻟﻌﻘﺎري اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ

34

ﺗﺮﺧﻴﺺ ﺳﺎري

ﻋﻀﻮﻳﺔ اﻟﻬﻴﺌﺔ

ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺴﺠّﻞ

ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ

صــادر مــن وزارة ال ـت ـجــارة ويــوضــح ال ـفــرع
الــذي رخّــص ف ـيــه امل ـق ـيّــم امل ـع ـت ـمــد ملــزاولــة
مهنة التقييم.

ت ـص ــدره ــا ال ـه ـي ـئ ــة ال ـس ـع ــودي ــة ل ـل ـم ـق ـيّ ـم ــي
امل ـع ـت ـمــديــن وي ـح ـصــل ع ـل ـي ـهــا ال ـش ـخــص ب ـعــد
اج ـ ـت ـ ـيـ ــاز امل ـ ـس ـ ـتـ ــوى األول مـ ــن ال ـ ـبـ ــرنـ ــامـ ــج
الـتـأهـلـيـي ،وتـسـمـح لـلـشـخـص بـالـعـمـل ضـمـن
أحد املنشآت املرخصة.

يـجـب عـلـى املـقـيّـم تـسـجـيـل تـقـريـره ف
نـظــام قـيـمــة االلـكـتــرونـيــة ،ويـتــم بـعــد
ذل ــك اص ــدار ش ـه ــادة ت ـس ـج ـي ــل ل ـه ــذا
التقرير ف املوقع

ي ـجــب ع ـلــى امل ـق ـيّــم امل ـع ـت ـمــد أن يــوقّــع
ع ـل ــى ت ـق ــري ــر ال ـت ـق ـي ـي ــم ب ـع ــد ت ــوق ـي ــع
ج ـم ـيــع امل ـشــاركــي ف ت ـن ـف ـيــذ ع ـم ـل ـيــة
التقييم

ﻛﻴﻔﻴّﺔ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﻤﺮﺧﺼﺔ

ﻧﻈﺎم اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ

اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ
www.taqeem.sa
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ﻳــﺮﺑــﻂ ﺑــﻴﻦ اﻟﻤﺴــﺘﻔﻴﺪﻳــﻦ ﻣــﻦ ﺧــﺪﻣــﺎت اﻟــﺘﻘﻴﻴﻢ وﻣــﻨﺸﺂت
اﻟـﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟـﻤﺮﺧـﺼﺔ ،ﺣـﻴﺚ ﻳـﺘﻴﺢ اﻟـﺤﺼﻮل ﻋـﻠﻰ اﻟـﻌﺪﻳـﺪ ﻣـﻦ
اﻟـــﻌﺮوض ﻟـــﺘﻨﻔﻴﺬ ﻋـــﻤﻠﻴﺔ اﻟـــﺘﻘﻴﻴﻢ واﻟـــﻤﻔﺎﺿـــﻠﺔ ﺑـــﻴﻨﻬﻢ
وﻣـﺘﺎﺑـﻌﺔ ﺟـﻤﻴﻊ ﺧـﻄﻮات اﻟـﻌﻤﻠﻴﺔ وادارﺗـﻬﺎ ﺑـﺸﻜﻞ ﻛـﺎﻣـﻞ
ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻧﻈﺎم ”ﻗﻴّﻢ“

www.qaym.sa

اﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ
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أﺛﻨﺎء
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ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ

39

اﻷﺳﻠﻮب اﻷﻣﺜﻞ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ
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اﻷﺳﻠﻮب اﻷﻣﺜﻞ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ

اﻟﻐﺮض ﻣﻦ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ

اﻟﻐﺮض ﻣﻦ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ
ﻫـﻮ اﻟـﻤﺆﺛـﺮ اﻷﺳـﺎﺳـﻲ ﻓـﻲ
ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋﻠﻤﻴﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ
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ي ـج ــب ت ــوض ـي ــح ال ـغ ــرض ال ــذي يُ ـع ـدّ م ــن أج ـل ــه ال ـت ـق ـي ـي ــم؛ ألنّ ــه م ــن ال ـم ـه ــم أال ي ـت ــم
اسـتـخــدام الـمـشــورة الـخــاصــة بــالـتـقـيـيــم خــارج الـسـيــاق الـمـقـصــود أو لـغـيــر الـغــرض
الـمـقـصـود مـن الـتـقـيـيـم يـؤثـر الـغـرض مـن الـتـقـيـيـم عـادةً عـلـى تـحـديـد أسـاس الـقـيـمـة
المستخدمة

اﻷﺳﻠﻮب اﻷﻣﺜﻞ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ

أﺳﺎس اﻟﻘﻴﻤﺔ

ﻳـــﻘﻮم اﻟـــﻤﻘﻴّﻢ ﺑـــﺎﺧـــﺘﻴﺎر
اﻷﺳـﻠﻮب اﻷﻣـﺜﻞ ﺑـﻨﺎء ﻋـﻠﻰ
اﻟﻤﻌﻄﻴﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
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ﻧﻘﺎط اﻟﻘﻮة واﻟﻀﻌﻒ
ﻟﻸﺳﻠﻮب

ﺗﻮاﻓﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت

ﻣﺪى ﻣﻼﺋﻤﺔ اﻷﺳﻠﻮب
ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻷﺻﻞ

أﺳﺲ اﻟﻘﻴﻤﺔ
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أﺳﺲ اﻟﻘﻴﻤﺔ

SR

أﺳﺲ اﻟﻘﻴﻤﺔ
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تـصـف أسـس الـقـيـمـة املـبـادئ األسـاسـيـة الـتـي تـعـتـمـد عـلـيـهـا الـقـيـمـة الـتـي
يرغب العميل احلصول عليها
مـن املـهـم أن يـكـون أسـاس الـقـيـمـة مـالئـمًـا لـشـروط وغـرض مـهـمـة الـتـقـيـيـم؛
وذلــك ألنّ أســاس ال ـق ـي ـمــة مي ـكــن أن يــؤثــر ع ـلــى اخ ـت ـيــار أســال ـيــب ال ـت ـق ـي ـيــم
واملدخالت واالفتراضات والرأي النهائي للقيمة.

أﺳﺲ اﻟﻘﻴﻤﺔ

هـي املـبـلـغ املـقـدّر الـذي يـنـبـغـي عـلـى أسـاسـه مـبـادلـة األصـول أو االلـتـزامـات
ف تــاريــخ ال ـت ـق ـي ـيــم بــي م ـش ـتــر راغــب وبــائــع راغــب ف إطــار م ـعــام ـلــة ع ـلــى
أسـاس مـحـايـد بـعـد تـسـويـق مـنـاسـب حـيـث يـتـصـرف كـلّ طـرف مـن األطـراف
مبعرفة وحكمة دون قسر أو إجبار.
اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ
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أﺳﺲ اﻟﻘﻴﻤﺔ

هـو عـبـارةٌ عـن املـبـلـغ الـتـقـديـري الـذي عـلـى أسـاسـه يـنـبـغـي تـأجـيـر الـعـقـار ف
ت ــاري ــخ ال ـت ـق ـي ـي ــم ب ــي م ــؤج ــر راغ ــب وم ـس ـت ــأج ــر راغ ــب ،ب ـش ــروط ت ــأج ـي ــر
مـنـاسـبـة ،وف إطـار مـعـامـلـة عـلـى أسـاس مـحـايـد بـعـد تـسـويـق مـنـاسـب حـيـث
يـتـصـرف كـلّ طـرف مـن األطـراف عـلـى أسـاس مـن املـعـرفـة واحلـصـافـة دون
قسر أو إجبار.
اﻹﻳﺠﺎر اﻟﺴﻮﻗﻲ
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أﺳﺲ اﻟﻘﻴﻤﺔ

هـي الـسـعـرُ املـقـدﱠرُ لـنـقـل مـلـكـيّـة أحـد األصـول أو االلـتـزامـات بـي أطـراف
مـحـدديـن وراغـبـي ،وعـلـى مـعـرفـة بـحـيـث تـظـهـر مـصـالـح األطـراف املـعـنـيّـة
ف هذه القيمة.

اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻨﺼﻔﺔ
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أﺳﺲ اﻟﻘﻴﻤﺔ

ه ــي قـ ـيـ ـمـ ـةُ أصـ ـلٍ م ــا ب ــالـ ـنـ ـسـ ـب ــة لـ ـلـ ـم ــال ــك أو امل ــال ــك احملـ ـتـ ـم ــل ألغ ــراض
اسـتـثـمـاريـة أو تـشـغـيـلـيـة خـاصـة بـه ،وتـبـي الـقـيـمـة االسـتـثـمـاريـة الـظـروف
واألهـداف املـالـيـة لـلـجـهـة الـتـي يـتـم عـمـل الـتـقـيـيـم لـصـاحلـهـا ،كـمـا تـسـتـخـدم
غــالـبـاً لـقـيــاس أداء االسـتـثـمــار ،وحتـفــز الـفــروق بــي الـقـيـمــة االسـتـثـمــاريــة
لألصل وقيمته السوقية حافزاً للمشترين والبائعي لدخول السوق.
اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ
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أﺳﺲ اﻟﻘﻴﻤﺔ

هــي عـنـصـرٌ إضــافﱞ لـلـقـيـمــة ،وتـنـتــج عــن ضَـمّ أصـلـيْ أو حـصـتـيْ أو أكـثــر
معاً ،بحيث تكون القيمة الناجتة أكثر من مجموع القيم املنفردة.

اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺘﻜﺎﻣﻠﻴﺔ
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أﺳﺲ اﻟﻘﻴﻤﺔ

قـيـمـة الـتـصـفـيـة هـي املـبـلـغ الـنـات عـن بـيـع أصـل أو مـجـمـوعـة مـن األصـول
ت ــدري ـج ـيً ــا ع ـل ــى أج ــزاء م ـت ـف ــرق ــة .وي ـن ـب ـغ ــي أن ت ــأخ ــذ ق ـي ـم ــة ال ـت ـص ـف ـي ــة ف
االع ـت ـب ــار ت ـك ــال ـي ــف جت ـه ـي ــز األص ــول؛ ل ـك ــي ت ـك ــون ق ــاب ـل ـةً ل ـل ـب ـي ــع ،وك ــذل ــك
األنـشـطـة املـتـعـلـقـة بـالـتـصـرف فـيـهـا .وميـكـن حتـديـد قـيـمـه الـتـصـفـيـة ف إطـار
فرضيتي مختلفتي للقيمة
ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﺼﻔﻴﺔ

 معاملةٌ منظمةٌ ذات فترة تسويقية منوذجية معاملةٌ قسريةٌ ذات فترة تسويقية قصيرةويجب أن يُوضّح املُقيّم أيّ فرضية للقيمة تّ استخدامها.
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أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
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أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ

أﺳﻠﻮب اﻟﺴﻮق

• طريقة املقارنة

52

أﺳﻠﻮب اﻟﺪﺧﻞ

• طريقة االستثمار
• طريقة األرباح
• طريقة القيمة املتبقية
• طــري ـقــة ال ـق ـي ـمــة احلــال ـيــة
للتدفقات النقدية

أﺳﻠﻮب اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ

• طريقة التكلفة

أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ

يـقــدم أسـلــوب الـســوق مــؤشـرًا عـلــى الـقـيـمــة مــن خــالل مـقــارنــة األصــل مــع
أصول مطابقة أو مقارنة )مشابهة( تتوفر عنها معلومات سعرية
يـنـبـغـي تـطـبـيـق أسـلـوب الـسـوق وإعـطـاءه األولـويـة أو وزن مـهـم ف احلـاالت
التالية:
أﺳﻠﻮب اﻟﺴﻮق
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 ت بيع األصل محل التقييم مؤخرًا ف معاملة مناسبة ألساس القيمة. أن يكون األصل محل التقييم أو أصول مشابهة له يتم تداولهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــابنشاط ف سوق مفتوح.
 -وجود معامالت متكررةً أو حديثةً ألصول مشابهة ميكن مالحظتها.

أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
يـقــدم أسـلــوب الــدخــل مــؤشـرًا عـلــى الـقـيـمــة عــن طــريــق حتــويــل الـتــدفـقــات
الـنـقــديــة املـسـتـقـبـلـيــة إلــى قـيـمــة حــالـيــة واحــدة .ووفـقًــا لـهــذا األسـلــوب يـتــم
حتـديـد قـيـمـة األصـل بـالـرجـوع إلـى قـيـمـة اإليـرادات أو الـتـدفـقـات الـنـقـديـة
أو توفير التكاليف من األصل.
يـنـبـغـي تـطـبـيـق أسـلـوب الـدخـل وإعـطـاءه األولـويـة أو وزن مـهـم ف احلـاالت
التالية:
أﺳﻠﻮب اﻟﺪﺧﻞ
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 ع ـنــدمــا ت ـكــون قــدرة األصــل ع ـلــى تــول ـيــد الــدخــل هــو ال ـع ـن ـصــراألســاســيالذي يؤثر على القيمة من وجهة نظر املشاركي.
 تـتـوفـر تـوقـعـات مـعـقـولـةً ملـبـلـغ اإليـرادات املـسـتـقـبـلـيـة لـألصـلـمـحـل الـتـقـيـيـموتـوقـيـتـهـا ،ولـكـن ال يـوجـد سـوى عـدد قـلـيـل مـن املـقـارنـات الـسـوقـيـة ذات
الصلة ،إن وجدت.

أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
يـقـدم أسـلـوب الـتـكـلـفـة مـؤشـرًا لـلـقـيـمـة بـاسـتـخـدام املـبـدأ االقـتـصـادي الـذي
يـنـص عـلـى أنّ املـشـتـري لـن يـدفـع ألصـل مـا أكـثـر مـن تـكـلـفـة احلـصـول عـلـى
أصــل ذي م ـن ـف ـعــة ممــاث ـلــة ســواءً عــن طــريــق ال ـشــراء أو ال ـب ـنــاء مــا لــم ت ـكــن
ه ـن ــاك ع ــوام ــل م ـت ـع ـل ـق ــة ب ــال ــوق ــت ،أو اإلزع ــاج أو اخمل ــاط ــر أو أي ع ــوام ــل
أخرى متعلقةً.

أﺳﻠﻮب اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ
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ف هـذه الـطـريـقـة جتُـمـع قـيـمـة املـوقـع وتـكـلـفـة املـبـنـى لـلـوصـول إلـى الـقـيـمـة
ال ـس ــوق ـي ــة ل ـل ـع ـق ــار ،وإذا ك ــان امل ـب ـن ــى ق ــد شُ ـيّ ــد م ـن ــذ ع ــدة س ـن ــوات ،ف ـم ــن
ال ـضــروري ح ـســاب م ـعــدل إهــالك لــه ،ومــن امل ـم ـكــن أن ي ـكــون ال ـس ـبــب ف
اإله ـ ــالك ه ـ ــو اإله ـ ــالك امل ـ ــادي ،أو اإله ـ ــالك ال ـ ــوظ ـ ـي ـ ـف ـ ــي ،أو اإله ـ ــالك
االقتصادي.

ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ
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ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ

مـعــايـيــر الـتـقـيـيــم الــدولـيــة لــم حتــدد شـكــل أو تــرتـيــب أو تـسـلـســل مـعـيّ لـتـقــريــر الـتـقـيـيــم ،ولـكــن حــددت
مجموعة من املتطلبات التي يجب على املقيّم إضافتها ليكون تقرير التقييم شامل ومفهوم

ﺷﺎﻣﻞ وواﺿﺢ
يـشـتـمـل عـلـى جـمـيـع املـتـطـلـبـات األسـاسـيـة،
كـ ـنـ ـط ــاق الـ ـعـ ـم ــل وال ــوث ــائ ــق واملـ ـسـ ـتـ ـن ــدات
والبيانات املستخدمة.
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ﻣﻔﻬﻮم وﻣﺘﻨﺎﺳﻖ
ي ـب ـيّ مل ـس ـت ـخــدم ع ـم ـل ـيــة ال ـت ـق ـي ـيــم ال ـق ـي ـمــة
الـنـهــائـيــة الـتــي اسـتـنـتـجـهــا املـقـيّــم ويــوضّــح
األسـالـيـب والـطـرق املـسـتـخـدمـة ف عـمـلـيـة
التقييم

ﻣﺴﺠّﻞ ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ
ي ـجــب أن ي ـح ـتــوي غــالف ت ـقــريــر ال ـت ـق ـي ـيــم
الــذي س ـي ـتــم ت ـس ـل ـي ـمــه ل ـل ـع ـم ـيــل ع ـلــى رقــم
إيداع التقرير ف نظام قيمة االلكتروني

ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ

ﻫﻮﻳﺔ اﻟﻤُﻘﻴّﻢ ،ﻫﻮﻳﺔ
اﻟﻌﻤﻴﻞ ،ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻮ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ
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يـجـب أن يـتـخـذ تـقـريـر الـتـقـيـيـم شـكـالً يـوضـح فـيـه املـقـيّـم املـعـتـمـد اسـم املـنـشـأة ورقـم
ال ـت ــرخ ـي ــص وال ـف ــرع ال ــذي رخ ــص ف ـي ــه وامل ـق ـيّ ـم ــي امل ـش ــارك ــي ف ت ـن ـف ـي ــذ ع ـم ـل ـي ــة
ال ـت ـق ـي ـيــم ،وإذا اح ـتــاج املُ ـق ـيّــم إلــى م ـســاعــدة ذات أه ـم ـيــة مــاديــة مــن آخــريــن ف ـي ـمــا
يـتـعـلـق بـأيّ جـانـب مـن جـوانـب مـهـمـة الـتـقـيـيـم فـيـجـب االتـفـاق عـلـى طـبـيـعـة املـسـاعـدة
ومدى االعتماد عليها ومن ثم توثيقها.
مـن املـهـم الـتـأكـد مـن الـعـمـيـل الـذي يـتـم إعـداد الـتـقـيـيـم لـصـاحلـه عـنـد حتـديـد شـكـل
وم ـض ـمــون ت ـقــريــر ال ـت ـق ـي ـيــم؛ وذلــك ل ـض ـمــان اح ـتــوائــه ع ـلــى امل ـع ـلــومــات امل ـنــاس ـبــة
الحـتـيــاجــاتــه ،وتــأكـيــد عـلــى وجــود مـسـتـخــدمــي آخــريــن لـتـقــريــر الـتـقـيـيــم وحتــديــد
هويتهم واحتياجاتهم؛ لضمان احتواء التقرير على املعلومات املناسبة لهم.

ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ

يـجــب تــوضـيــح الـغــرض الــذي ت مــن أجـلــه الـتـقـيـيــم؛ ألنّــه مــن املـهــم أال يـتــم اسـتـخــدام
امل ـشــورة اخلــاصــة بــال ـت ـق ـي ـيــم خــارج ال ـس ـيــاق امل ـق ـصــود أو ل ـغ ـيــر ال ـغــرض امل ـق ـصــود مــن
التقييم ،كما يجب أن يكون أساس القيمة مناسبًا لغرض التقييم .فالقيمة السوقيـة
هـي األمـثـل ف حـاالت الـبـيـع والـشـراء وقـيـمـة الـبـيـع الـقـسـري ف حـاالت الـنـزاعـات لـدى
ال ـق ـضــاء وغ ـيــرهــا مــن أســس ال ـق ـي ـمــة ال ـتــي ي ـجــب ذكــر ت ـعــري ـف ـهــا وشــرح ـهــا ف ت ـقــريــر
التقييم.

اﻟﻐﺮض ﻣﻦ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ وأﺳﺎس
اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ
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ي ـجــب حتــديــد األصــل م ـحــل ال ـت ـق ـي ـيــم بــوضــوح ويــدعّــم ذلــك بــال ـصــور مــن نــاح ـيــة
م ــوق ـع ــه ف امل ــدي ـن ــة وام ـك ــان ـي ــة ال ــوص ــول ل ــه وح ــال ـت ــه وت ــاري ــخ ب ـن ــاءه ،ب ــاإلض ــاف ــة
لـلـمـتـطـلـبـات الـقـانـونـيـة لـهـذا األصـل مـن نـاحـيـة صـك املـلـكـيـة واحلـيـازة وفـسـح الـبـنـاء
واالسـتـخـدام احلـالـي كـمـا يـجـب أن يـقـوم املـقـيّـم بـتـوضـيـح أعـمـال املـوقـع واألرض
والـتـحـسـيـنـات والـتـشـطـيـبـات املـوجـودة عـلـى األصـل بـاإلضـافـة لـتـجـهـيـزات وخـدمـات
املبنى ومساحات اإلقامة

اﻷﺻﻞ ﻣﺤﻞ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ
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ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ

قــد ي ـط ـلــب ال ـع ـم ـيــل رأي ب ـق ـي ـمــة األصــل ف ف ـتــرة ســاب ـقــة ،لــذا ي ـجــب ذكــر تــاريــخ
الـتـقـيـيــم الــذي قــد يـخـتـلــف عــن تــاريــخ إصــدار تـقــريــر الـتـقـيـيــم ،أو الـتــاريــخ الــذي
بـدأت فـيـه أعـمـال الـبـحـث واالسـتـقـصـاء ،أو تـاريـخ إمتـامـهـا ،فـعـنـدهـا يـنـبـغـي الـتـمـيـيـز
بي هذه التواريخ إن لزم األمر.

ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ
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ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ

يـجـب عـلـى املـقـيّـم حتـديـد طـبـيـعـة ومـصـدر املـعـلـومـات الـتـي اعـتـمـد عـلـيـهـا ،ونـطـاق
األبـحـاث الـتـي ت إجـراؤهـا أثـنـاء عـمـلـيـة الـتـقـيـيـم .كـمـا يـجـب حتـديـد أيّ حـدود أو
قـيـود عـلـى أعـمـال املـعـايـنـة ،واالسـتـفـسـار ،والـتـحـلـيـل ،ف مـهـمـة الـتـقـيـيـم .وإذا كـانـت
املـعـلـومـات املـطـلـوبـة غـيـر مـتـوفـرة بـسـبـب أنّ شـروط أعـمـال الـتـقـيـيـم تُـقـيّـد أعـمـال
ال ـب ـح ــث واالس ـت ـق ـص ــاء ،ف ـي ـج ــب ع ـن ــد ق ـب ــول امل ـه ـم ــة حت ــدي ــد ه ــذه ال ـق ـي ــود وأيّ
افتراضات مهمة أو خاصة ناجتة بسبب هذه القيود ف نطاق العمل.

ﻧﻄﺎق اﻟﺒﺤﺚ وﻃﺒﻴﻌﺔ
وﻣﺼﺪر اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
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أﺳﻠﻮب وﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ
اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ
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ال يـوجـد أسـلـوب أو طـريـقـة واحـدة مـنـاسـبـة لـكـافـة حـاالت الـتـقـيـيـم ،ويـنـبـغـي عـلـى
املـقـيّـم اخـتـيـار أحـد أسـالـيـب الـتـقـيـيـم األسـاسـيـة ) الـسـوق ،الـدخـل ،الـتـكـلـفـة ( وذلـك
بـنـاء عـلـى أسـاس وفـرضـيـة الـقـيـمـة املـنـاسـبـة الـتـي حتـددهـا شـروط وغـرض مـهـمـة
الـتـقـيـيــم وتــوافــر املـعـلــومــات املــوثــوقــة الــالزمــة السـتـخــدام األسـلــوب ونـقــاط الـقــوة
والضعف ومدى مالئمة كل طريقة لطبيعة األصل.
تـعـتـمـد كـافـة األسـالـيـب عـلـى إجـراء املـقـارنـة مـع عـقـارات ممـاثـلـة لـإلسـتـفـادة مـن
البيانات سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ

يقوم املقيّم بذكر القيمة النهائية لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــألصل محل التقييم وذلك بعد دراسته
وحتـلـيـلـه لـلـسـوق وطـبـيـعـة األصـل مـحـل الـتـقـيـيـم ومـراجـعـة احلـسـابـات واملـعـادالت
الـريـاضـيـة وتـسـويـة نتـائـج اسـتـخـدامـه ألسـلـوب تـقـيـيـم ،ويـدعـم ذلـك مبـشـورتـه ورأيـه
املهني للعميل.

اﺳﺘﻨﺘﺎج اﻟﻘﻴﻤﺔ وأﺳﺒﺎب
اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻴﻬﺎ
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ف آخــر الـتـقــريــر يـتــم ذكــر بـيــانــات األعـضــاء املـشــاركــي ف تـنـفـيــذ مـهـمــة الـتـقـيـيــم
وتـوضـيـح رقـم الـعـضـويـة وفـئـتـهـا وتـوقـيـعـاتـهـم الـشـخـصـيـة ،بـاإلضـافـة لـتـوقـيـع "املـقـيّـم
املعتمد" احلاصل على ترخيص مزاولة مهنة التقييم العقاري

اﻟﻤﺸﺎرﻛﻮن ﻓﻲ إﻋﺪاد ﺗﻘﺮﻳﺮ
اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ
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اﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت وﻗﻴﻮد اﻟﻨﺸﺮ
واﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ
اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ

66

االفـتــرضــات هــي االعـتـقــادات الـتــي يـتــوقــع املـقـيّــم صـحـتـهــا وال تــوجــد حــاجــة لـلـتـحـقــق
مـنـهـا كـجـزء مـن االتـفـاق عـلـى تـنـفـيـذ عـمـلـيـة الـتـقـيـيـم لـألصـل املـراد تـقـيـيـمـه وقـد تـنـشـأ
بـعـض االفـتـراضـات اخلـاصـة بـسـبـب مـحـدوديـة الـنـطـاق الـذي يـسـتـلـزم مـن املـقـيـم الـقـيـام
بهذه االفتراضات بدالً من املعلومات املفقودة.
كـمـا يـنـبـغـي عـلـى املـقـيّـم الـتـأكـيـد عـلـى خـصـوصـيـة هـذا الـتـقـريـر لـلـمـسـتـخـدمـي املـذكـوريـن
ف الـتـقـريـر ولـلـغـرض املـعـد ألجـلـه وال يـتـحـمـل املـقـيّـم أي تـبـعـات عـلـى اسـتـخـدامـه خـارج
الـنـطــاق املــذكــور ،كـمــا يـجــب عـلــى املـقـيّــم الـتـنــويــه عـلــى الـعـمـلــة املـسـتـخــدمــة ف تـقــريــر
التقييم ،وأن هذا التقرير ت إعداده وفق معايير التقييم الدولية.

ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ

ي ـجــب ع ـلــى امل ـق ـيّــم أن ي ـل ـحــق ف ت ـقــريــره ج ـم ـيــع اخل ـطــابــات واألوراق ال ـن ـظــام ـيــة ال ـتــي
اسـتـفـاد مـنـهـا لـتـنـفـيـذ عـمـلـيـة الـتـقـيـيـم ويـضـيـف عـلـيـهـا صـور مـخـطـطـات الـبـنـاء وتـفـاصـيـل
العقار من حتسينات وتشطيبات.

اﻟﺼﻮر واﻟﻤﻼﺣﻖ اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ
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اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ﻓﻲ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ

68

اﻟﺤﺪود اﻟﻤﻘﺒﻮﻟﺔ ﻓﻲ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ
ﺗــﻢ اﻟــﺘﻌﺎرف ﻋــﻠﻰ أن ﺗــﻌﺎدل  %10 ±ﻣــﻦ اﻟــﻤﺘﻮﺳــﻂ ،وﻳــﺰﻳــﺪ
اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ﻓﻲ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺣﺴﺐ:

ﻧﺴـــﺒﺔ اﻟـــﺘﺒﺎﻳـــﻦ ﻓـــﻲ ﻧـــﺘﺎﺋـــﺞ
اﻟـــﺘﻘﻴﻴﻢ ﺗـــﺨﺘﻠﻒ ﻣـــﻦ دوﻟـــﺔ
ﻷﺧـــــﺮى ،ﺣــﺴـــــﺐ ﺗـــــﻮاﻓـــــﺮ
اﻟــــﻤﻌﻠﻮﻣــــﺎت واﻟــــﻤﺆﺷــــﺮات
وﻧﻀﻮج اﻟﺴﻮق.
69

ﻧـﻮع وﻃـﺒﻴﻌﺔ اﻷﺻـﻞ
وﻣﺪى ﺗﻌﻘﻴﺪه.

ﺣـﺎﻟـﺔ ﻋـﺪم اﻟـﻴﻘﻴﻦ
ﻓﻲ اﻟﺴﻮق،

ﻋـــــﺪم ﺗـــــﻮﻓـــــﺮ
ﻣــﻌﻠﻮﻣــﺎت ﻛــﺎﻓــﻴﺔ
وﺑـــﺎﻟـــﺘﺎﻟـــﻲ ،زﻳـــﺎدة
اﻹﻓـــﺘﺮاﺿـــﺎت وﻣـــﻦ
ﺛﻢ اﺧﺘﻼف اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ،

اﻟﺤﺪود اﻟﻤﻘﺒﻮﻟﺔ ﻓﻲ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ
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ﺗﻘﻠﻴﻞ اﻟﻔﺠﻮة ﺑﻴﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ

SR

ﻣﺴﻮدة اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ
وسـيـلــة الطــالع الـعـمـيــل ومـنــاقـشـتــه السـتـيـضــاح
أي ن ـقــاط ،أو ت ـســاؤالت ،أو اخ ـتــالف أو ق ـصــور
ف املـ ـعـ ـل ــوم ــات أو الـ ـتـ ـعـ ـلـ ـيـ ـم ــات الـ ـص ــادرة م ــن
العميل لتداركها ف التقرير النهائي.
ف م ـســودة ال ـت ـقــريــر ال ي ـتــم ال ـن ـقــاش ب ـشــأن
الـقـيـمـة ولـكـن بـاملـدخـالت والـبـيـانـات واملـعـلـومـات
واالفتراضات املستخدمة.
72

ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ
مـراجـعـة تـقـريـر تـقـيـيـم مـعـد مبـعـرفـة مـقـيـم آخـر
مع أو بدون ابداء رأيه ف القيمة
يـسـتـوف املـقـيـم الـقـائـم بـعـمـلـيـة املـراجـعـة شـروط
ال ـه ـي ـئ ــة ل ـت ــأه ـي ــل واع ـت ـم ــاد م ــراج ـع ــي ت ـق ــاري ــر
التقييم.

اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻟﻨﻔﺲ اﻷﺻﻞ
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اﻟـﺘﻌﺎﻣـﻼت اﻟﺤـﺮة
)ﺗﻘﺮﻳﺮ أو أﻛﺜﺮ(*

ﺗﺤـﺪد ﻣـﺪى اﻟـﺤﺎﺟـﺔ ﻷﻛـﺜﺮ ﻣـﻦ
ﺗـﻘﺮﻳـﺮ ﺗـﻘﻴﻴﻢ ﻟـﺬات اﻷﺻـﻞ ﻣـﻦ
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻘﻴﻢ ﻃﺒﻘًﺎ ﻟﻤﺎ ﻳﻠﻲ:

اﻟـــﻤﻠﻜﻴﺎت اﻟـــﻌﺎﻣـــﺔ
وﺣـــــﻘـﻮق اﻷﻗـــــﻠـﻴـﺔ
ﻻﻏـــــﺮاض اﻟـــــﺘـﻘـﻴـﻴـﻢ
اﻟــﻤﺨﺘﻠﻔﺔ )ﺗــﻘﺮﻳــﺮ أو
أﻛﺜﺮ( *

اﻟـــــﻌـﻤـﻞ ﻟـــــﻠـﻐـﻴـﺮ
)ﺛـﻼﺛـﺔ ﺗـﻘﺎرﻳـﺮ ﻛﺤـﺪ
أدﻧﻰ(*

* توصية الهيئة السعودية للمقيّمني املعتمدين
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اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻟﻨﻔﺲ اﻷﺻﻞ
ﻳﺤـﺪد اﻟـﻌﻤﻴﻞ ﻣـﺪى اﻟـﺤﺎﺟـﺔ ﻷﻛـﺜﺮ ﻣـﻦ ﺗـﻘﺮﻳـﺮ ﺗـﻘﻴﻴﻢ ﺣﺴـﺐ
ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻣﻬﻤﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ:

اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت اﻟﺤﺮة
)ﺗﻘﺮﻳﺮ أو أﻛﺜﺮ(
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ﺗـﻌﻘﻴﺪ اﻷﺻـﻞ أو
ﻧﺪرﺗﻪ أو ﺣﺠﻤﻪ

اﻟـــــﻐـﺮض ﻣـــــﻦ
ﺗﻘﻴﻴﻤﻪ.

اﻟـﻤﺨﺎﻃـﺮ اﻟـﻤﺮﺗـﺒﻄﺔ
ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ.

اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻟﻨﻔﺲ اﻷﺻﻞ
ﺗﺤﺪدﻫﺎ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤُﻨﻈﻤﺔ ﺣﺴﺒﻤﺎ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ ،ﻣﺜﻞ:
ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ

ع ـ ـ ـقـ ـ ــارات ص ـ ـ ـنـ ـ ــاديـ ـ ــق
االستثمار العقاري

اﻟـﻤﻠﻜﻴﺎت اﻟـﻌﺎﻣـﺔ وﺣـﻘﻮق
اﻷﻗـــﻠﻴﺔ ﻻﻏـــﺮاض اﻟـــﺘﻘﻴﻴﻢ
اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
)ﺗﻘﺮﻳﺮ أو أﻛﺜﺮ(
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اﻟﻐﺮض ﻣﻦ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ

ﺳﻨﻮات اﻟﺨﺒﺮة اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻘﻴّﻢ

كافة األغراض

ال ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــارات واآلالت اإلدراج فـ ــي ال ـ ـت ـ ـقـ ــاريـ ــر ال ـ ـمـ ــال ـ ـيـ ــة  3سـنــوات مــن تــاريــخ الـحـصــول عـلــى
ل ـل ـش ــرك ــات ال ـم ــدرج ــة ف ــي ال ـس ــوق ت ــرخ ـي ــص م ــزاول ــة م ـه ـن ــة ال ـت ـق ـي ـي ــم،
والمعدات
المالية
وذل ــك ح ـس ــب ال ــالئ ـح ــة ال ـت ـن ـف ـي ــذي ــة
لنظام المقيّّمين المعتمدين
ك ـ ــاف ـ ــة األغ ـ ــراض ب ـ ـم ـ ــا ف ـ ــي ذل ـ ــك
ال ـ ـت ـ ـحـ ــول مـ ــن األسـ ــاس ال ـ ـن ـ ـقـ ــدي
األصول الحكومية
ألساس االستحقاق
كافة األصول

التأمين

كافة األصول

الرهن التجاري

كافة األصول

اإلدراج فـ ــي ال ـ ـت ـ ـقـ ــاريـ ــر ال ـ ـمـ ــال ـ ـيـ ــة
للشركات غير المدرجة

اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻟﻨﻔﺲ اﻷﺻﻞ
ﺗﺤﺪد اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤُﻨﻈﻤﺔ اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ ﻟﺒﻌﺾ اﻷﻏﺮاض اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻣﺜﻞ:
اﻟﺠﻬﺔ

اﻟﻐﺮض ﻣﻦ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ

الـهـيـئـة الـعـامـة لـعـقـارات نزع ملكية العقارات ووضع اليد
املؤقت على العقار
الدولة
جلنة اإلفالس

اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻠﻐﻴﺮ
)ﺛﻼﺛﺔ ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﻛﺤﺪ أدﻧﻰ(
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التصفية املنظمة والبيع القسري

وزارة العدل

النزاعات والتقاضي

مؤسسة النقد العربي
السعودي

ضمانات القروض

ﺳﻨﻮات اﻟﺨﺒﺮة اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻘﻴّﻢ

 3سـنـوات مـن تـاريـخ الـحـصـول عـلـى
ترخيص مزاولة مهنة التقييم

اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ﻓﻲ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ
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اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ﻓﻲ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ

ﺣــﺎل ﺗــﻮﺣــﻴﺪ اﻟــﻤﻌﻠﻮﻣــﺎت
واﻟــــﻤﻌﻄﻴﺎت وﺗــــﻄﺎﺑــــﻖ
ﻧـﻄﺎق اﻟـﻌﻤﻞ ﺑـﻴﻦ اﻟـﻌﻤﻴﻞ
وﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ.

اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ﻓﻲ
ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ
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ﻳـﺮﺟـﻊ ﻟـﻠﻌﻤﻴﻞ اﺗـﺨﺎذ ﻗـﺮاره
ﺑـﻨﺎء ﻋـﻠﻰ اﻫـﺪاﻓـﻪ ﻛﻤﺸـﺘﺮ
أو ﺑـــــﺎﺋـــــﻊ أو ﻣـــــﺤـﻜـﻢ أو
ﻣﺼﻔﻲ أو ﻏﻴﺮﻫﺎ.

وﻳﻤﻜﻦ ﺑﺎﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎاﻻﺟﺮاءات واﻹرﺷﺎدات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:

اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ﻓﻲ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ
ﻋﺪد اﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ
اﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻦ

اثنان

ثالثة

درﺟﺔ اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ

في الحدود المقبولة* متوسط القيمتين
خارج الحدود المقبولة تكليف مقيم ثالث
في الحدود المقبولة
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المتوسط

الوسيط أو المتوسط بعد استبعاد أي القيمتين األدنى أو األعلى أكثر بعدًا عن المتوسط.
خارج الحدود المقبولة
حال استمرار التباين خارج الحدود المقبولة يكلف مقيم خامس.
في الحدود المقبولة

خمسة

الوسيط أو المتوسط

خارج الحدود المقبولة تكليف مقيم رابع
في الحدود المقبولة

أربعة

ﺗﺤﺪداﻟﻤﺮﺟﺤﺔ
اﻟﻘﺮار أو اﻟﻘﻴﻤﺔ
اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤُﻨﻈﻤﺔ اﻟﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ ﻟﺒﻌﺾ اﻷﻏﺮاض اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻣﺜﻞ:

الوسيط أو المتوسط

الوسيط أو المتوسط المعدل بعد استبعاد القيمة األكثر بعدًا عن المتوسط .أو المتوسط
خارج الحدود المقبولة
المعدل بعد استبعاد القيمتين األكثر بعدًا عن المتوسط.

اﻷﺳﺌﻠﺔ
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ﺷﻜﺮاً ﻟﻜﻢ

